Så här fungerar landslagsverksamheten
Nu är den nya landslagsorganisationen på plats. Och kanske undrar du hur den är tänkt att
fungera? Här förklarar landslagsledningen ramarna för landslagets aktiviteter.

Organisationen
De anställda i landslagsverksamheten består av en High Performance Manager (HPM) på
heltid och sex förbundskaptener med mindre tjänster. HPM leder förbundskaptenerna och
landslagsverksamheten.
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Huvudfokus för landslagsverksamheten är seniorlandslagen. Inriktningen är att Sverige ska
ställa upp med fulla lag på EM och VM i de grenar där landslagsverksamhet finns: florett
damer, florett herrar, värja damer och värja herrar. Det är en viktig del av att skapa en kultur
där lovande fäktare i alla grenar vi har landslag i har något att sträva efter.
Huvuduppgiften för förbundskaptenerna på seniornivå är att ta ut en landslagsgrupp på åtta
personer och följa varje individ i landsgruppen nära i träning och tävling. I konferenser
mellan förbundskapten, fäktare och fäktarens klubbtränare följs fäktarens individuella mål
upp och frågor om fäktarens utvecklingsmiljö, tränings- och tävlingsplanering och fysstatus
behandlas. Idrottarens utveckling står i centrum för dessa samtal.
Det finns två förbundskaptener för kadett- och juniorlandslagen på florett och värja. Dessa
tjänster är mindre och fokuserar huvudsakligen på att utveckla kadetter och juniorer som
grupp.
I samtliga förbundskapteners arbetsuppgifter ingår också att coacha på internationella
tävlingar och mästerskap. Till en början mäts huvudsakligen prestationsmål för
seniorlandslagen (deltagande på alla tävlingar, träningslägerdeltagande, fysvärden,
träningsmängd etc.) men för framtida säsonger kommer också resultatmål att tillföras.

Träningslägren
Flera träningsläger ordnas för landslagen varje år. På seniorsidan kallas de som ingår i
landslagsgruppen till träningslägren. Seniorträningslägren är obligatoriska men där finns,
eftersom de fäktarna tas ut på bedömning till mästerskap, en viss flexibilitet. I slutändan
avgör respektive förbundskapten hur stora avsteg en fäktare kan göra från den planerande
träningslägerverksamheten och fortfarande vara med i landslagsgruppen. Bara
landslagsgruppen kan komma i fråga för deltagande i EM och VM.
Kadett- och juniorlägren är obligatoriska. Eftersom uttagningarna sker helt enligt poänglistan
(kadett) eller nästan helt enligt poänglista (junior) är det svårt att göra undantag från
deltagande även om skada och andra orsaker i vissa fall kan göra det nödvändigt. Hänsyn tas
också till om fäktaren ingår i landslagsgruppen för seniorer.
Tävlingarna
För varje seniorlandslag finns ett antal internationella tävlingar inplanerade för säsongen. Ett
ekonomiskt stöd betalas till ett visst antal fäktare. Förbundskaptenerna ansvarar för
coachning på plats och laguttagningar.
För kadetter och juniorer ingår två utlandstävlingar (JVC eller ECC) samt NM i
uttagningssystemet. Till dessa tävlingar sänder Svenska Fäktförbundet ledare och
pliktdomare.

Uttagningskriterierna
Uttagningskriterier finns publicerade på fencing.se. De innehåller allt de aktiva behöver veta
om vilka kriterier som måste uppfyllas av fäktare för att vara aktuell för svenska landslag.
Det handlar bland annat om saker som grad av satsning, möjlighet till fäktträning och
lektionering, fysisk status och förmåga att fäkta jämt mot internationellt motstånd.
Träningsdagboken och fystester
Alla fäktare som vill representera ett svenskt landslag ska föra träningsdagbok, även kadetter
och juniorer. Svenska Fäktförbundets träningsdagbok finns under medlemsfunktionerna på
fencing.se. De som deltar i landslagets verksamhet genomför regelbundna fystester som
dokumenteras och utvärderas. Fystesterna består av styrke-, spänst- och uthålligstester.
Synpunkter eller idéer?
Kontakta Jonas Thunberg på jonas@fencing.se
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